Nhận định Thị trường 30/01/2019

Thống kê Thị trường 29/01
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

915.93 (+3.75)

102.37 (+0.06)

KLGD khớp lệnh

97,050,250

20,259,599

GTGD khớp lệnh

1,825,125,277

290,362,566

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

4,528,960

1,058,460

GT mua/bán ròng

145,681,000

16,800,000

Top GD HSX

Top GD HNX

CTG

6,598,310

VGC

2,763,100

POW

4,980,230

PVS

2,512,500

MBB

3,966,560

VCG

2,288,500

FLC

3,847,280

SHB

1,784,300

HAI

3,810,100

ART

1,737,300

- Tin KT T1/2019: CPI tăng 0.1%. Nhập siêu 800tr
USD, chủ yếu từ TQ và HQ. Vốn FDI đạt 1.9 tỷ
USD, tăng 51.9% so cùng kỳ; 10,079 DN đăng ký
thành lập mới với s ố vốn đăng ký mới là
115.1
ngàn tỷ tăng 53.8% so cùng kỳ. Bội chi NS nửa đầu
tháng ước 13,400 tỷ.
- Thủ tướng phê duyệt KH thực hiện hiệp định CPTPP.
- CP ban hành NĐ 05: các DNNY bắt buộc có KTNB.
- Mỹ cáo buộc 13 tội danh đối với tập đoàn Huawei
và bà Mạnh Vãn Chu.
- HPG: LNST Q4 đạt 1,760 tỷ, giảm 26% so cùng
kỳ; MPC: thông qua chia cổ tức 50% TM; VCG:
LNST CT mẹ 2018 đạt 496 tỷ giảm mạnh so với
cùng kỳ ; REE: LNST 2018 CT mẹ đạt 1,784 tỷ,
tăng 30% so với cùng kỳ , vượt 37% KH; LDG: chủ
tịch đăng ký mua 10tr cp.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm nhẹ trong phiên thứ năm liên tiếp +3.75 điểm lên 915.93 điểm. Thanh khoản giảm
dưới ngưỡng 100 triệu cổ phiếu. Khối ngoại có phiên mua ròng hơn 145 tỷ, tập trung nhiều nhất tại POW,
CTG và VCB.
- Việc tăng giá trở lại của nhóm cổ phiếu ngân hàng như VCB, CTG, VPB.. cùng một vài cổ phiếu vốn hoá
lớn đã giúp chỉ số tiếp tục duy trì đà tăng điểm. Tâm lý nhà đầu tư vẫn thận tr ọng và khá dè dặt trong
giao dịch th ể hiện qua thanh khoản vẫn duy trì ở mức khá thấp. Đáng chú ý là viêc nhà đầu tư nước
ngoài quay lại mua ròng khá mạnh trong những ngày gần đây cũng là yếu tố hỗ trợ cho thị trường. Trong
phiên kế tiếp, thị trường vẫn được dự báo sẽ tiếp tục biến động giằng co trong biên hẹp.
- Nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao nên kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu tăng mang tính thuyết phục hơn trước
khi gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Ưu tiên việc cơ cấu danh mục sang nhóm cổ phiếu cơ bản tốt.

Những quan điểm phân tích trên hoàn toàn có thể thay đổi dựa theo các dữ liệu tại thời điểm công bố, NĐT cần cân nhắc kỹ
trước khi sử dụng. SBS hoàn toàn không chịu trách nhiệm với việc sử dụng thông tin và phân tích trong báo cáo.
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